
 

 
 

ส่วนที่ 2  
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

๑. วิสัยทัศน์ 
 “ส่งเสริมประเพณี เศรษฐกิจดี การศึกษาเด่น สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาคมนาคม สังคมประชาธิปไตย                
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

๒. ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน 
 2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ 
2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
2. ปรับปรุงระบบชลประทาน คลองส่งน้ า 
3. ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้มีความม่ันคง และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
4. ส่งเสริมด้านการเกษตร 

 2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 
2. การป้องกันโรคระบาดและระงับโรคติดต่อ 
3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
4. สนับสนุนกิจกรรม อปพร. สนับสนุนให้ชุมชนมีการระมัดระวังในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
6. อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาของเด็ก เยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด 

2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริมการปลูกป่า ป้องกันการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว 

2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
2. การพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
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๓. เป้าประสงค์ 
 1.  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ        
               อย่างทั่วถึง 
 2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
 4.  การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 5.  ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
 6.  ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. ตัวช้ีวัด 
 1.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ร้อยละของหน่วยการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
 3.  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
 4.  จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่เพ่ิมข้ึนและได้มาตรฐาน 
 5.  เกษตรกรได้รับการอบรมเรื่องการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 
 6.  ลดอัตราการป่วยด้วยโรคเรื้อรังรายใหม่ 
 7.  ร้อยละของปัญหาในครอบครัวลดลง 
 8.  ร้อยละของปัญหาด้านสังคมของผู้สูงอายุลดลง 
 9.  มีชุมชน โรงเรียนต้นแบบของการคัดแยกขยะเพ่ิมข้ึน 
๕. ค่าเป้าหมาย 
 1.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ร้อยละ 80 
 2.  ร้อยละของหน่วยการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 80 
 3.  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  ร้อยละ 80 
 4.  จ านวนหมู่บ้าน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่เพ่ิมข้ึนและได้มาตรฐาน  ร้อยละ 50 
 5.  เกษตรกรได้รับการอบรมเรื่องการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 
 6.  ลดอัตราการป่วยด้วยโรคเรื้อรังรายใหม่  ร้อยละ 80 
 7.  ร้อยละของปัญหาในครอบครัวลดลง  ร้อยละ 80 
 8.  ร้อยละของปัญหาด้านสังคมของผู้สูงอายุลดลง  ร้อยละ 80 
 9.  มีชุมชน โรงเรียนต้นแบบของการคัดแยกขยะเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 50         
๖.  กลยุทธ์ 

1.  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 
3.  การป้องกันโรคระบาดและระงับโรคติดต่อ 
4.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
5.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
6.  การส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้ 
7.  การบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
8.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
9.  การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
10.  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
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11.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
12.  ส่งเสริมกิจการด้านเกษตรเชิงพาณิชย์ 
13.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
14.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย 
15.  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

        

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1.  การคมนาคมมีความสะดวก 
2.  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพียงพอและท่ัวถึง 
3.  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ 
4.  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีเพียงพอในการเกษตรเพ่ือพัฒนาพืชเศรษฐกิจ 
5.  เพ่ิมพูนการเรียนรู้ของชุมชน  การศึกษา  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียม 
     ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ได้รับการดูแล 
7.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
8.  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม 
9.  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล 
10.  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพ้ืนที่มากท่ีสุด 
11.  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12.  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
13.  ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

         14.  ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ าช้างและหนองปู่ตาที่ข้ึนชื่อในต าบลสีชมพู 
         15.  ประชาชนได้รับรับประโยชน์จากหน่วยงานอื่นที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ 
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

    ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาการค้า 
และการลงทุน 

 

การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

 

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อความสุข

อย่างยั่งยืน 
 

การรักษาความมั่นคง
ชายแดน 

 

๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     
เพื่ออ านวยความสะดวกทางการคา้ 
การลงทุน  
๒.พัฒนาเครือข่าย ร่วมมือทาง
การค้าการลงทุนกับประเทศลาว 
เวียดนาม จีนตอนใต้ตะวันออก 
3.ส่งเสรมิ ประชาสัมพันธ์การคา้
การลงทุนให้นักลงทุนมาลงทุนใน
จังหวัด 
 

๑.พัฒนาฟ้ืนฟูด้านศาสนา 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็น
สินค้าทางการท่องเที่ยว 
๒.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในลุ่มน้ าโขง 
๓.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4. พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
5.ส่งเสรมิประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวท้ังในและต่างประเทศ 
 

๑.พัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน 
๒.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
ผลิตสินค้าทางการเกษตร 
3.ส่งเสรมิมลูค่าเพิ่มสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร 
4.ส่งเสรมิการด าเนินงานภายใต้
โครงการพระราชด าร ิ
 

๑.พัฒนาระบบสาธารณสุข 
๒.พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา 
๓.ป้องกันรักษาป่า และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 
4.สนับสนุนการใช้และผลิต
พลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
 
 

๑.เสริมสร้างความมั่นคงใน
หมู่บ้าน/ชุมชน พ้ืนท่ีตามแนว
ชายแดน  เสรมิสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
๒.เพิ่มศักยภาพให้อาสาสมคัร/
เจ้าหน้าท่ี มีประสิทธิภาพในการ
รักษาความมั่นคงชายแดนและ
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที ่
 

การพัฒนาด้าน             
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

การพัฒนาการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

การพัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการบรหิารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 
อบต.สีชมพ ู



 
 

 


